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 Het  Palet  geeft  kleur  aan  de  basis  ! 

 Prikkelend  ,  Aandacht  ,  Leren  ,  Enthousiast  ,     Toekomst 

 Beste     ouders/     verzorgers 

 Allereerst     wil     ik     u     namens     het     hele     team     weer     van     harte     welkom     heten     op     onze     fantastische     school 
 het     Palet.     Alle     kinderen     zijn     deze     week     feestelijk     binnengehaald     langs     trossen     ballonnen. 
 Zoals     u     weet     ben     ik     vanaf     vorige     week     de     interim     directeur.     Afgelopen     week     hebben     wij     een     goede 
 startvergadering     gehouden     waarbij     wij     plannen     hebben     gemaakt     voor     de     komende     periode.     Deze 
 plannen     zijn     heel     erg     belangrijk     voor     de     ontwikkeling     van     uw     kind(eren).     De     eerste     weken     staan     in 
 het     teken     van     de     Vreedzame     School.     De     leerkrachten     werken     aan     de     groepsdynamiek     zodat     ze     daar 
 het     hele     schooljaar     van     kunnen     profiteren.     Natuurlijk     pakken     we     de     leerstof     vanaf     dag     1     weer     goed 
 op,     maar     de     kinderen     moeten     weer     leren     goed     met     elkaar     samen     te     werken     en     te     spelen. 
 In     de     jaarplanning     hebben     we     een     kleine     aanpassing     gedaan     naar     aanleiding     van     de 
 startvergadering.     Wij     vinden     het     belangrijk     om     de     eerste     periode     goed     te     evalueren     en     aan     te 
 scherpen,     zodat     we     het     onderwijs     nog     effectiever     gaan     uitvoeren.     Wij     houden     een     studie 
 tweedaagse     op     donderdag     en     vrijdag     20     en     21     oktober  .  De     herfstvakantie     wordt     hierdoor     iets 
 langer.  De     geplande     studiedag     van     maandag     31     oktober  komt     hiermee     te     vervallen  dus     de 
 kinderen     mogen     na     de     herfstvakantie     gewoon     weer     naar     school. 

 Ouderbetrokkenheid     vinden     wij     heel     erg     belangrijk.     Wij     gaan     u     daarom     ook     meenemen     in     de 
 nieuwe     ontwikkelingen.     Dat     begint     met     een  kennismakingsavond  /     informatieavond  op 
 donderdag  22     september  .     U     ontvangt     tegen     die     tijd  nog     een     uitnodiging. 

 Indien     u     vragen     heeft     dan     kunt     u     altijd     met     mij     contact     opnemen     via     de     mail 
 directie@paletopheusden.nl  .     Indien     nodig     gaan     we     met  elkaar     in     gesprek. 
 Ik     ben     gemiddeld     20     uur     per     week     op     school     op     wisselende     dagen     en     ik     reageer     altijd     snel     op     de 
 verzonden     mails. 

 Ik     wens     u     een     heerlijk     en     stevig     nieuw     schooljaar     en     ik     verheug     mij     op     de     samenwerking. 

 Met     vriendelijke     groet,     namens     het     team, 
 Otto     Vrijhof,     interim-directeur. 
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 Jarigen 

 Wat     u     zeker     moet     weten!     Studiedagen     en     vrije     dagen     2022-2023 

 5     oktober     2022                       Fluvium     dag,     de     kinderen     zijn     vrij. 
 20     en     21     oktober     2022          Studiedagen,     de     kinderen     zijn     vrij. 
 31     oktober     2022  GEEN  studiedag,     de  kinderen     komen     gewoon     naar     school. 
 23     december     2022                 De     kinderen     zijn     vrij. 
 24     februari     2023                     Studiedag,     de     kinderen     zijn     vrij. 
 07     april     2023                           Goede     Vrijdag,     de     kinderen     zijn     vrij. 
 19     mei     2023                             De     kinderen     zijn     vrij. 
 30     mei     2023                             Studiedag,     de     kinderen     zijn     vrij. 
 29     juni     2023                             Studie  middag,  de     kinderen     zijn     om     12.15     uur     uit. 
 7     juli     2023                                 De     kinderen     zijn     vrij     en     gaan     genieten     van     de     zomervakantie. 

 Nieuws     uit     de     MR 

 Onze     school     heeft     met     Het     Palet     Kesteren     een     gezamenlijke     Medezeggenschapsraad. 
 De     MR     bestaat     uit     een     oudergeleding     (Zefanja     Bongenaar)     en     een     personeelsgeleding     (Frencis     van 
 de     Wardt).     De     directie     sluit     bij     elke     vergadering     aan.     Ook     voor     u     als     ouders     is     het     mogelijk     om     het 
 openbare     gedeelte     van     de     vergadering     bij     te     wonen.     U     kunt     uw     aanwezigheid     kenbaar     maken     door 
 een     mail     te     sturen     aan  mr@paletopheusden.nl 

 Middels     de     nieuwsbrief     wil     ik     u     graag     op     de     hoogte     houden     van     wat     er     binnen     de     MR     speelt.     Zoals 
 u     wellicht     al     weet,     kunt     u     de     openbare     notulen     van     elke     MR     vergadering     terugvinden     op     onze 
 website  www.paletopheusden.nl 

 De     MR     houdt     zich     vooral     bezig     met     beleidsmatige     zaken. 
 Heeft     u     vragen     of     wilt     u     een     bespreekpunt     inbrengen?     Mailt     u     ook     dan     naar 
 mr@paletopheusden.nl 

 Schoolfruit 

 Wij     hebben     het     geluk     dat     we     opnieuw     ingeloot     zijn     voor     het     EU-Schoolfruit! 
 Vanaf     5     september     t/m     10     februari     worden     er     3     porties     fruit     per     kind     per     week     geleverd.     Zo     leren     zij 
 spelenderwijs     kennismaken     met     verschillende     soorten     fruit.     Dat     is     gezond,     lekker     en     leuk! 
 Het     EU-Schoolfruit     is     een     goede     start     om     de     aanbevolen     hoeveelheid     groenten     en     fruit     per     dag     te     nuttigen. 
 Op     woensdag,     donderdag     en     vrijdag     hoeft     u     geen     fruit     mee     te     geven.  Op     maandag     en     dinsdag     zorgt     u     zelf 
 voor     een     stukje     fruit     of     groente. 
 De     kinderen     hebben     voor     de     zomervakantie     ook     lessen     gehad     over     het     Schoolfruit. 
 Het     EU-schoolfruit     en     -groenten     programma     is     een     initiatief     van     de     Europese     Unie,     het     Ministerie     van 
 Landbouw,     Natuur     en     Voedselkwaliteit,     Rijksdienst     voor     Ondernemend     Nederland     en     het     Steunpunt 
 Smaaklessen     &     EU-Schoolfruit.     Het     programma     wordt     ondersteund     door     het     Voedingscentrum.     Meer 
 informatie     vindt     u     op  www.euschoolfruit.nl  . 

 Parro,     dé     communicatie     app     tussen     school     en     ouders. 
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 Onze     school     gebruikt     de     app     Parro.     Deze     app     is     van     Parnassys     en     in     Parro     kunt     u     veel     informatie     lezen     over 
 de     groep(en)     van     uw     kind(eren).     Ook     plaatsen     de     leerkrachten     leuke     foto's     en     filmpjes     van     de     activiteiten     op 
 school.     In     Parro     vindt     u     een     jaarkalender     met     de     belangrijkste     data.     Ook     oudergesprekken     worden     gepland 
 via     Parro. 
 Het     is     dus     van     belang     dat     u,     indien     mogelijk,     deze     app     installeert     op     uw     telefoon.     Juf     Frencis     kan     u     hierbij 
 eventueel     helpen.     Zij     is     aanwezig     op     maandag,     dinsdag,     woensdag     en     donderdagmiddag.     Mailen     kan     ook: 
 f.vandewardt@paletopheusden.nl  . 

 De     vreedzame     school 

 Algemeen 

 Onze     school     werkt     met     het     programma     van     de     Vreedzame     School.     Dit     programma 

 wil     een     bijdrage     leveren     aan     een     positief     sociaal     klimaat     en     de     vorming     van 

 actieve     en     ‘betrokken’     burgers.     U     als     ouders     en     wij     als     leerkrachten     hebben     de 

 taak     om      onze      kinderen     voor     te     bereiden     op     een     maatschappij,     die 

 gecompliceerd     is.     Een     maatschappij     waarin     niet     alleen     lezen     en     rekenen 

 belangrijk     zijn     voor     succes,     maar     ook     sociale     vaardigheden.     De     school     als     een 

 mini-maatschappij     biedt     de     kinderen     de     gelegenheid     om     de     nodige     sociale 

 vaardigheden     te     oefenen. 

 Blok     1     We     horen     bij     elkaar 

 Alle     groepen     van     de     school     starten  met     de     lessen     uit  Blok     1.     Tijdens     dit     blok     staat     het     samen     werken     aan 

 een     positief     werkklimaat     centraal.     Naast     de     algemeen     geldende     schoolregels     maken     leerkracht     en     kinderen 

 samen     afspraken     over     hoe     je     met     elkaar     omgaat     en     over     het     ordelijk     houden     van     de     klas.     Om     van     een 

 school     of     klas     een     groep     te     maken,     is     het     nodig     dat     elk     kind     het     gevoel     heeft     dat     hij/zij     er     bij     hoort.     Kinderen 

 hebben     iets     met     elkaar     als     ze     elkaar     goed     kennen     en     elkaar     waarderen. 

 Ze     leren     over  opstekers  en  afbrekers  .     Je     geeft     een  opsteker     als     je     een     aardige,     positieve     opmerking     over 

 iemand     maakt.     “Jij     kan     zo     goed     iemand     helpen”.     Het     tegenovergestelde     van     een     opsteker     is     een     ‘afbreker’. 

 Het     is     een     onaardige,     negatieve     opmerking     over     iemand.     De     kinderen     leren     dat     iedereen     zijn     mening     moet 

 kunnen     uiten     en     verdedigen     en     iedereen     respect     moet     hebben     voor     de     mening     van     anderen.     Om     de     sfeer 

 direct     goed     neer     te     zetten     hebben     de     kinderen     de     eerste     twee     weken     iedere     dag     een     Vreedzame     Schoolles. 

 Bij     de     andere     blokken     hebben     de     kinderen     iedere     week     één     les. 
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